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KARANTÉNA = PROBLÉM
A PROBLÉM = ZDROJ INŠPIRÁCIE,
NOVÝCH VÍZIÍ A AKTIVÍT

Tak rozmýšľa kreativec, manažér, človek, ktorý sa nezľakne prekážky
a prináša okamžité riešenie.
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Pani riaditeľka, Mgr. Silvia Rajčanová, PhD. ocenila aktivity
študentiek konzervatória, ktoré iniciatívne počas karantény
streamovali rozhovory s našimi bývalými študentami, preniesli „Deň otvorených dverí“ do éteru a dali svetu najavo:
„Sme tu, fungujeme, žijeme a tvoríme, Covid nás nezastaví!“
(Ďakujeme, Katka Hodžová, Valentínka Kvorková, Katka Košová, Karolínka Kozáková, Terezka Dibdiaková, Pavlínka Bieliková. Silnú spätnú väzbu malo v streame aj účinkovanie pedagóga herectva – Tomáša Gregu.)
Vízia riaditeľky však bola ešte odvážnejšia: založiť v škole
stabilné streamovacie štúdio, ktoré by posúvalo prácu našich študentov k širšiemu publiku. V grantovom programe
SPPravmeTo, za účelom podpora vzdelávania odvážne požiadala o financovanie projektu „Večery s MDM“ a jej snaha
bola opäť úspešná.
Vieme tak divákom spríjemniť večery doma a sprostredkovať im predstavenia Martinského divadla mladých, ale aj iné
aktivity ako rozhovory, kvízy alebo podujatia z archívu.
Najmä študenti herectva tak získavajú dôležitú spätnú väzbu na to, čo sa v škole učia v rámci teoretických i praktických predmetov.
Získaním finančných prostriedkov na projekt „Večery s MDM“
začala komunikácia o spolupráci na odbornej i realizačnej
úrovni s Jakubom Kotúčom. Je povzbudzujúce a inšpirujúce
zároveň, že Jakub Kotúč je tiež žiakom strednej školy, a preto
prinášame rozhovor práve s ním.
Jakub, ste v maturitnom ročníku Obchodnej akadémie v Martine, teda vo veku našich žiakov, a už máte
za sebou takmer dvojročnú spoluprácu so Sloven-

4. 5. 2022
5. a 6. 5. 2022
11. 5. 2022

Pomohli ste našej škole vybrať a skompletizovať
celú streamovaciu techniku, zložili ste počítač zo
súčiastok, skompletizovali ste provizórnu réžiu, zrealizovali ste už úvodný stream, vychytávate a odstraňujete technické nedostatky. Kedy sa vo Vás začala
prebúdzať zvedavosť o informačné a komunikačné
technológie? Bolo to v škole na informatike, alebo
osobná zvedavosť a záujem?
Záujem o technológie som mal od mlada, od 13 rokov som
pracoval v hokejovom klube na rôznych pozíciách, pričom
každá mala niečo spoločné s komunikačnými technológiami.

Aký je Váš vzťah k divadlu?
Kým som v ňom nepracoval, videl som asi 3 predstavenia,
z toho jedno dvakrát. Ako som tam začal pracovať, myslím,
že aj môj vzťah k divadlu sa zintenzívnil a aktuálne chodím
na predstavenia približne trikrát týždenne.
Čo sa Vám na mladých študentoch páči a čo nie?
Ak sa otázka týka Vašej školy, veľmi oceňujem ochotu pomôcť, prispôsobiť sa, aj keď to niekedy z povahy mojej práce
nie je jednoduché. Uvidíme, čo prinesie ďalšia spolupráca :)
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Jakub Kotúč (vpravo) a náš Peter Michalík, ktorý sa ujal úlohy
asistenta réžie. Foto: Katarína Košová
Ako vidíte svoju profesionálnu budúcnosť?
Zaujíma ma právo, ktoré chcem študovať. Potom uvidíme, či
budem pokračovať tým smerom, ktorý vyštudujem, alebo
ostanem pri online marketingu a streamoch.
Ľubomíra Krkošková
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Tento projekt sa uskutočňuje
vďaka finančnej podpore Nadácie SPP
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Ako by ste charakterizovali seba ako študenta?
Nikdy som školu nevnímal ako jediný zdroj vzdelania. Snažím sa mať všeobecný rozhľad a rozložiť svoju energiu do
viacerých aktivít, preto nemôžem povedať, že by bola škola
pre mňa momentálne jedinou prioritou. :)

ALOKŠ ÁNEJOPS ÁNMORKÚS
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ským komorným divadlom v Martine. Streamujete
besedy, rozhovory, pomáhate vykrývať stratený kontakt divadelných tvorcov s divákmi počas pandémie.
Ako to všetko začalo, kto Vás objavil?
Začalo to tým, že divadlo chcelo v rámci svojich aktivít na
sociálnych sieťach priniesť predstavenia divákom aj inak, ako
klasicky, „naživo“. Na facebooku streamovali predstavenie
Komedia česká o bohatci a Lazarovi, ktoré bolo streamované len cez telefón, na výšku, bez dobrého zvuku. Ozval som
sa im, že im s tým viem pomôcť. O pár dní na to sme odstreamovali Fóbie a následne sa divadlá zatvorili úplne. S umeleckým šéfom a manažérom prevádzky a obchodu sme sa
dohodli, že moja spolupráca s divadlom bude pokračovať
tak, že budem spravovať sociálne siete, tvoriť na ne zaujímavý obsah. To robím ako hlavnú náplň mojej „práce“ dodnes.
Okrem toho robíme živé prenosy zo spomínaných predpremiérových diskusií a ďalšie „menšie“ aktivity.

MDM PREMIÉRA

MDM PREMIÉRA

MARTINSKÉ DIVADLO MLADÝCH
PRI SÚKROMNOM HUDOBNOM A DRAMATICKOM KONZERVATÓRIU V MARTINE

Láska
PREMIÉRA
21.februára 2022
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Tri rôzne príbehy, tri rôzne udalosti, ktoré
spája jedna dedina a jeden večer, počas
ktorého sa všetci stávajú vinníkmi.
Prísne pravidlá dediny, dogma a činy,
ktoré sa neodpúšťajú. Nešťastná láska
a tlak, ktorý dokáže vytvoriť dav, na ktorého názore nám často záleží viac, ako by
malo. To sú ústredné motívy diel slovenských dramatikov – J. G. Tajovského, Mila
Urbana a Rudolfa Kazíka. Práve ich dielami je inscenácia inšpirovaná.
V réžii Michala Tomasyho uviedli žiaci 2. ročníka na konci
februára premiérové predstavenie Láska. Je zložené z troch
jednoaktoviek z dedinského prostredia a aj keď podľa autorov ide o slovenskú klasiku nájdete tam aj veľa moderných
prvkov.
Láska bola už druhým predstavením v rámci projektu „Večery s MDM“, ktoré si mohli záujemci pozrieť naživo aj v pohodlí svojej obývačky. Link na pripojenie sa k prenosu zverejňuje Martinské divadlo mladých na svojej FB stránke.
M. Tomasy, S. Baránková
Foto: Katarína Košová
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Môj vzťah k umeleckej tvorbe by som vyjadril jednou vetou

POTEŠENIE Z PRÁCE
A RADOSŤ Z VÝSLEDKU
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Akademický sochár Peter Bukovský, pán učiteľ, ktorý je pre mnohých z nás veľkou
inšpiráciou, hlavne jeho skúsenosti a znalosti zo sveta umenia a života ako takého.
Naučil nás zabiť nudu kreativitou, a že všetky nápady patria na papier.
Čím ste chceli byť v detstve?
Samozrejme, že námorníkom.V našej rodine sa veľa čítalo.
Všetky dobrodružné romány alebo časopisy, ktoré v tom období vychádzali, sme mali s bratom prečítané. O svete sme
vedeli oveľa viac ako naši rovesníci. A koho by diaľavy sveta
nelákali? Moji vyľakaní rodičia, keď som bol dosť neoblomný, našli školu kde sa námorníctvo vyučuje. Situácia sa postupom času zmenila, chvalabohu. Ale ak by sa niekto chcel
stať námorníkom, najbližšia námorná akadémia je ešte stále v Gdaňsku.
Čo pre vás znamená umenie?
Výtvarné nadanie mala mamka. Otec bol učiteľ a muzikant.
Do ZUŠ-ky som začal chodiť ako 6 ročný a bavilo ma to. My,
niekoľko chalanov z mesta, sme boli prví žiaci na tejto škole a všetci sme vyštudovali vysokú školu. Na VŠVU som išiel
síce z gymnázia, ale na ZUŠ som bol prakticky stále. Vládla
tam veľmi dobrá atmosféra hlavne vďaka osobe pána Vongreja a pani učiteľke maliarke O. Krýslovej. Vydržal som tam
až do maturity. V tomto období som začal maľovať obrázky.
Môj vzťah k umeleckej tvorbe by som vyjadril jednou vetou
– potešenie z práce a radosť z výsledku. Platí to dodnes. Samozrejme, že táto práca je aj zdrojom obživy. Hovorí sa, že
z umenia sa nedá vyžiť, ale ja som to akosi zvládol.

Chceli ste byť vždy sochárom a medailérom?
Začal som maľovaním obrázkov. Nakoniec som vyštudoval
na VŠVU Monumentálne reliéfne sochárstvo. Popri tom som
skúšal všeličo okrem grafiky. Príležitostí na tvorbu väčších
sochárskych diel bolo pomenej. Odstavec stavebného zákona o výtvarných dielach v architektúre bol zrušený a týmto monumentálna tvorba na Slovensku prestala skoro existovať. Schodnejšou cestou na prežitie bola tvorba menších
diel, malej plastiky, medailí a potom komerčného umenia.
Všestrannosť je celkom dobrá vlastnosť. Spojili sme s kolegami sily a začali sme pracovať na veciach, ktoré začali byť
aktuálne. Mestské a obecné úrady potrebovali insígnie, erby,
ceny a medaily všetkých možných typov.
Preferujete skôr spontánnu prácu alebo premýšľate
hlbšie?
Uznávam spontánne výtvarné prejavy, určite. Ale nie je to
také jednoduché. Zákutia ľudského mozgu sú tajomné a reakcie na okolitý svet nevyspytateľné. No nie každému to rovnako funguje.
Ak ide o kvalitu veľkú rolu zohráva aj profesionálna vyspelosť umelca. Lepší príklad spontánne tvorivého umelca ako
je Joan Miró ani nepoznám. Keď pracoval s pomocníkom
na veľkej monumentálnej stene nastal problém: veľká plo-

cha a malé štetce. Po chvíli zaváhania začal maestro maľovať
s metlou, ktorú zobral okoloidúcemu upratovačovi. To hocikto nedokáže. Sú diela, ktoré si vyžadujú náročnú prípravu
a je len na výtvarníkovi koľko pozitív z pôvodného návrhu
ostane v konečnom vyhotovení. Väčšina umelcov si budúce
dielo vyrieši v skici alebo štúdií a ja to robím tak isto.
Vašimi učiteľmi boli aj osobnosti ako profesor Fraňo
Štefunko alebo Rudolf Pribiš, akí boli? A aký bol
Peter Bukovský študent?
Prvé 2 ročníky VŠ, tzv. prípravku, nás viedol prof. Štefunko,
poctivý učiteľ, bol rád medzi študentami. Keď odišiel pre
zhoršujúcu sa chorobu, na jeho miesto nastúpil pán Trizuljak. Obidvaja výborní sochári a ľudia s pekným prístupom
k študentom. Mám na nich veľmi pekné spomienky.
Škoda len, že nastali ťažké normalizačné sedemdesiate roky,
tvrdý ideologický nátlak na umelcov a Doc. Trizuliak musel
odísť. Zo školy boli doslova vyhnaní mnohí umelci – profesor Kostka, jeden z našich najlepších sochárov, prof. Hložník,
grafik európskeho formátu a ďalší. V ateliéri vládlo šikanovanie a sledovanie čo nebolo najlepšie prostredie pre prácu.
Čo mal urobiť študent s blízkou rodinou v nenávidenom zahraničí, ktorého úradujúci režim a jeho politika s veľmi konkrétnych dôvodov vôbec nezaujímali. Myslím, že ani podmienku požadovanej zemitosti a ľudovosti som ako typ
nespĺňal. Keď sa cíti chrobák ohrozený, urobí sa mŕtvym. No
a my, štvorica nežiadúcich gymnazistov, sme urobili to isté. Usilovne sme pracovali a snažili sme sa veľmi nedráždiť
hlupákov. Keď nekorektné správanie k nám dosiahlo neúnosnú mieru, niekoľko starších kolegov, a tu rád a s úctou
spomeniem pána Kompánka, využilo svoje známosti a zaintervenovali v náš prospech. Celý príbeh nášho študovania
je oveľa zložitejší a zásadne ovplyvnil kariéru a život študentov z toho obdobia.
Okrem ateliérovej práce sme mali v každom ročníku aj remeselné odbory ako práca s drevom, kameňom a prácu s kovmi vo Zváračskom ústave, tam sme sa naučili zvárať a pracovať v zlievárni. Toto ma veľmi bavilo. Od týchto obyčajných
remeselne zručných ľudí a asistentov som sa naučil o umení
a výtvarnom remesle najviac.
Máte nejaký vtipný zážitok zo školských čias?
Jedno leto sme pracovali u pána profesora Štefunku na por-
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Vysokoškolský spolužiaci a ateliér VŠVU v Bratislave z roku 1972

UVOĽNENÉ ROZHOVORY

trétoch slovenských dejateľov (môžete ich vidieť v národnej
knižnici). Boli nádherné letné dni. Každé ráno prišiel pán profesor s lesným sprejom, to aby sa nám necnelo za prírodou
za oknom. Ateliér susedil s cirkevnou záhradou a priamo
pred oknom ateliéru rástli dva veľké stromy, ktoré už dosť
tienili. To bolo dielo pána farára a oni dvaja si robili prieky.
Išli sme do kováčne Na Riadku a požičali sme si veľkú pílu.
Problém so stromami bolo treba nejako vyriešiť. Pán profesor nám však stromy nedovolil vyťať.
Kúsok vedľa rástla pekne zarodená slivka. Za dve hodiny nemala ani jeden plod. Obrali sme ju z okna ateliéru dlhým papekom s drôteným košíčkom. Sediac za misou sliviek, sme sa
ohromne zabávali, ako sme sa pánu velebnému odvďačili za
tie stromy pred oknom. Pán profesor bol veselý človek a veľký figliar takže hriech krádeže nám bol odpustený.
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Malý prehľad kariéry...
Na VŠVU som vyštudoval odbor Monumentálne reliéfne sochárstvo s diplomovou prácou „Pamätník partizánom“ do
Sklabine. Reliéfne sochy boli určené pre realizáciu. Po skončení školy a vojenčiny som začal stavať ateliér s dielňami. Popri tejto práci sa mi podarilo zhotoviť niekoľko súkromných
pomníkov, pomník Jána Hrušovského na Národnom cintoríne, dva pamätné kamene v mestskom centre. Označujú
miesta kde stáli domy S. H. Vajanského a rodiny J. Jesenského. Po kolaudácii ateliéru som pracoval na keramickej reliéfnej stene do vstupnej haly hotela Grandis v Martine. Zábavnou zmenou boli brigády u maliara majstra Stašíka. Podarilo
sa mi prežiť aj jeho povestné kávy s koňakom (1:1). Pracovali
sme na mozaikách. Popri tom som sa venoval vlastnej tvorbe. Tak vzniklo niekoľko portrétov a súbor medailí.
Dokončenie zlievarne podstatne zmenilo môj program.
Dobrá kvalita odlievaných medailí mi umožnila zúčastniť sa
na realizácií niekoľkých medzinárodných sympózií v Kremnici. Spolupráca s medailérmi iných krajín priniesla niekoľko zaujímavých akcií. Jednou z nich bolo vyhotovenie súborov portrétnych medailí biskupov – donátorov pre prestížnu
Katolícku univerzitu v Ohiu. Z ďalších realizácií spomeniem
pamätné tabule napr. profesora Fraňa Štefunku v Martine,
T. G. Masaryka v Piešťanoch, pomník Milana Hodžu na Národnom cintoríne a Pamätník obetiam holokaustu v Lontove. Poslednou väčšou zákazkou bolo vyhotovenie šestnástich reprezentatívnych insígnií a žezla pre Univerzitu Selye
Jánosa v Komárne.
Doba podnikania bola zaujímavá v tom, že som bol denne
v kontakte s obyčajnými ľuďmi v reálnom priestore. Každý
telefonát priniesol nejakú ponuku, často zábavnú. Nebolo to
vždy o „umení“. Ozdobné kovania na truhly som odmietol,

KURZ

ale zato pečatidlá na značkovanie bravčových polovičiek pre
jeden mäsokombinát na východnom Slovensku som urobil.
A boli naozaj pekné (aj s erbom pána riaditeľa). Nebolo to
z recesie, pán riaditeľ ich dobre zaplatil.
Máte nejakú prácu-dielo na ktoré ste hrdý?
Áno mám. Skôr by som povedal, že spokojný s výkonom. Hrdý som na niečo iné. Od roku 2006 si vediem pracovný denník. Keď som si v ňom teraz zalistoval, na veľa prác som už
pozabudol. Zaujímavou akciou bola spolupráca so zahraničnou sekciou ministerstva obrany Spojeného Kráľovstva. Išlo
o výsluhovú medailu pre špeciálne jednotky, ktoré sa vtedy
cvičili na Slovensku. Dvakrát do roka po 100 kusoch kazetovaných medailí. Spolupráca trvala 6 rokov. Asi ste nemali možnosť vidieť britského dôstojníka-majora v károvaných
podkolienkach a v sukni. Ja áno. Veľmi sympatický pán, velil
týmto jednotkám, volal sa Mac´Steward a bol Škót.
Žijete v Martine, čo hovoríte ako sochár, odborník
z praxe na plánovanú realizáciu sochy Sv. Martina?
Väčšia výtvarná príležitosť pre mesto Martin sa podľa mňa nenaskytla už asi 40 rokov. V tomto kontexte netreba zatracovať výtvarné komisie, ktoré fungovali v minulosti a posudzovali diela výtvarníkov. Boli zriadené pre činnosť profesionálnej
komunity a možno povedať, že dohliadali na úroveň tvorby –
boli za ňu zodpovedné. Ideologizmus a korupcia to bola žiaľ
druhá strana veci, to existovalo. V tejto novej, demokratickej
spoločnosti zatiaľ nebol nájdený spôsob (aspoň o ňom neviem), ktorý by nahradil tento ochranný mechanizmus.
V okolitom svete fungujú v mestách združenia profesionálov z oblasti umenia (umelcov, kultúrnych pracovníkov, výtvarných kritikov a galeristov) tzv. okrášľovací spolok. Takéto
združenie by malo mať kompetencie a možnosť dohliadať
na výtvarnú činnosť konajúcu sa v meste, tiež na korektný
priebeh súťaží a nakoniec by mohlo ovplyvňovať aj rozpočtové záležitosti súvisiace s realizáciou výtvarných diel. Toto
v Martine chýba.
Môj názor na súšošie Sv. Martina? Úplne súvisí s horeuvedeným textom. Svätý Martin a žobrák je sakrálna plastika, ktorá zatiaľ nemá vybraté miesto, kde by mala byť umiestnená.
Do verejného priestoru sa rozhodne nehodí. Výber modelu
diela nebol riešený formou súťaže. Autora nepoznáme. Akcia nie je zatiaľ finančne zabezpečená. Je to všetko naopak.
Okrem toho, takáto veľká výtvarná akcia musí mať komisionálny dozor. Myslím si, že to je pekný prípad na riešenie pre
okrášľovaciu komisiu mesta Martina, keby sme ju mali.
Natália Ťaptíková
Foto: Archív Petra Bukovského a Natália Ťaptíková

ŠTYRI PIATKY PRED
SVIATKAMI…
…sa žiaci maturitného ročníka stretávali v neskorých poobedných hodinách
v učebni číslo 19. Stretnutia boli veľmi
komorné (spôsobila to samozrejme súčasná pandemická situácia). Napriek nepriazni osudu vzniklo niekoľko zaujímavých nástrelov hodných realizácie. Držte
nám päste, aby sme ich do budúcich Vianoc úspešne dopracovali.
KURZ: GRAFIKA TLAČENÉHO MÉDIA, téma BETLEHEM INAK
ÚČASTNÍCI: žiaci 4. ročníka GPD
HODINOVÁ DOTÁCIA: 4 x 4 hodiny
TERMÍNY KONANIA: 26. 11. – 3. 12. – 10. 12. – 17. 12. 2021
LEKTOR: Mgr. art. Silvia Lušňáková Kadelová
ZADANIE A:
Navrhni a zrealizuj autorský papierový betlehem
Výsledná práca bude zahŕňať:
– grafické spracovanie námetu s legendou
– návod
ZADANIE B:
Navrhni a zrealizuj tlačené médium s použitím zadaného
námetu
Výsledná práca bude zahŕňať:
– ľubovoľné autorské spracovanie námetu
– ľubovoľné digitálne vytvorené médium s použitím námetu
Emma Brescherová reagovala na ZADANIE A. Štylizačným
posunom diela Gerarda van Honhorsta vznikol pracovný návrh papierového betlehemu. Ukážka približuje prácu na geometrizácii pôvodného motívu.
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PROFIL

PROFIL

Prvý krát sme priniesli profily našich absolventiek v školskom časopise ročník 2019/2020.
Bolo ich trinásť a odpovedali na 13 záludných otázok. V tomto roku bude mať SHDK
15 absolventov, medzi nimi dokonca 3 mladých mužov, a tak sme sa opäť pýtali. Seriózne, ale dostali aj pár otázok na odľahčenie. Poďme teda spoločne nazrieť pod škrupinu prvým štyrom.

SPOMÍNAJ, SPOMÍNAJ…
K ATARÍNA HODŽOVÁ
Pamätáš si na dôvod prečo si sa
rozhodol/a pre štúdium na tejto
škole?
Pre štúdium na našej škole som sa rozhodla kvôli tomu, že ma vždy bavilo
a napĺňalo divadlo. Chcela som sa v ňom
zdokonaľovať a chcela som v tom pokračovať.
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Máš v pláne pokračovať v tomto
odbore/odvetví aj po dokončení
štúdia?
Nemám v pláne pokračovať v tomto odbore po dokončení štúdia, pretože som
sa rozhodla pre trošku iný odbor.
Na ktorý moment, ktorý sa stal
počas štúdia rád/a spomínaš?
(vtipný, trápny, …)
Fuuu. Ty kokso. Viem! Keď sme mali javiskovú reč pani učiteľka nám dala naučiť sa také cvičenie a mali sme robiť mačku. Taká mačka ako z jogy keď prehlbuješ chrbát a ideš do záklonu a potom
do predklonu. Také cvičenie na uvoľnenie. No a my sme to s Fabim nepochopili a začali sme robiť iba také, že hore dole telom a robili sme pri tom, že SSSSS.
Bolo to strašne vtipné a tá učiteľka absolútne nechápala. Sa na nás úplne dívala,
že či nám akože hrabe. A my sme to robili v najlepšej mienke, že fakt dobré cvičenie. A to nás nechala robiť bez prče asi
10 minút a potom bola iba ticho. Ani sa
nesmiala čiže to bolo akože dosť trápne.
A ešte mi napadá, že sme si mali vymyslieť cvičenie na BAMAVI, že tam zapojíme aj fyzické telo a že budeme aj rozprá-

vať. No a Danko si to nepripravil. Ale nechcel sa tváriť, že sa na to vykašľal tak
si ľahol na zem a začal iba do kruhu točiť nohami na zemi a hovoril pri tom BAMAVI. Bolo to strašne vtipné ale nemohli
sme sa smiať aby sme nedali najavo to,
že si to práve teraz vymyslel. Takže to bolo úplne top.
Aký je tvoj obľúbený vyučovací
predmet a prečo?
Nie je jeden. Bavia ma skoro všetky ale
taký z tých najviac obľúbených budú asi
dejiny divadla. Dejiny divadla ma veľmi
bavia, pretože sa na nich vždy dozviem
niečo nové. Veľmi ma baví spev, pretože
na ňom dokážem posúvať svoje hranice
a prekonávať sa a taktiež ma bavia všetky
pohybové predmety.
Aká je tvoja obľúbená farba?
Moja obľúbená farba je žltá.
Keby si mal/a vybrať jednu knihu,
ktorá sa ti najviac páči a chcel/a by
si ju doporučiť aká by to bola?
Knihu je pre mňa tiež zložité vybrať jednu, pretože všeobecne mám veľmi veľa kníh, ktoré ma bavia a inšpirujú. Ale asi
prvá čo mi napadla je Legenda od Marie
Lu. Tú som čítala niekoľkokrát. Tú mám
veľmi rada no a Harry Potter to je nestarnúca klasika. Tam vždy nájdem niečo nové. Ten ma veľmi baví.
Počas štúdia si určite videl/a mnoho
inscenácii v našom MDM. Ktorá
patrí medzi tvoje obľúbené?
Ja by som najradšej povedala všetky ale
veľmi sa mi páčila Verona. To bola jedna z najlepších inscenácii aké som u nás
v divadle videla. No a predsa Babráci. To
bolo strašne super. A ešte sa mi najviac
páčil rap Babrákov... „Y na to nemáme
nič…“ To je top. To je úplne top.
Keby si mal/a možnosť vybrať si
jednu (akúkoľvek) postavu na svete,
ktorú môžeš hrať aká by to bola a
prečo?
Ja asi nemám jednu konkrétnu postavu ale mám divadelnú hru, ktorú by som
si chcela zahrať. Chcela by som si zahrať
Opitých. Táto inscenácia sa hrala aj v Žilinskom divadle a to je jeden z mojich

obľúbených divadelných textov. Opitých
milujem! Tak to by som si rada zahrala.
Hociktorú postavu z Opitých.
Aká je tvoja najobľúbenejšia príchuť
jogurtu?
Je to zvláštne ale ja jedávam už iba biele jogurty, ktoré si sama dosladzujem. Čiže to už je asi môj najobľúbenejší jogurt
keď vlastne iné ani nejedávam.
Z čoho máš najväčší strach?
(a prečo)
Mám najväčší strach z lodí. Nikdy by som
asi nenasadla na žiadnu loď a bojím sa
veľkých objektov vo vode. Desí ma veľká
voda a veľké objekty vo vode ako sú napríklad lode. Asi všeobecne mám trochu
strach z vody.

FABIAN GÜT TING
Pamätáš si na dôvod prečo si sa
rozhodol/a pre štúdium na tejto
škole?
Cítil som príjemné rodinné prostredie
a dobré vzťahy medzi študentmi a pedagógmi. Tak isto sa mi páčilo, že v tom čase ešte škola fungovala tak, ako by mala.

videlné piatkové spoločné cestovanie v
prvom ročníku. To mi veľmi chýba.
Aký je tvoj obľúbený vyučovací
predmet a prečo?
Rozhodne spev, pretože ma veľmi baví sa
mu venovať. Takisto je veľmi fajn aj to, že
je to individuálny predmet. Tie mám radšej ako spoločné.
Aká je tvoja obľúbená farba?
Jednoznačne modrá. Kráľovsky modrá.
Keby si mal/a vybrať jednu knihu,
ktorá sa ti najviac páči a chcel/a by
si ju doporučiť aká by to bola?
Knihy nečítam, ale z filmov je veľmi fajn
napríklad Muž v oranžovej košeli.
Počas štúdia si určite videl/a mnoho
inscenácii v našom MDM. Ktorá
patrí medzi tvoje obľúbené?
Určite inscenácie pána učiteľa Tomasyho.
Tie sú suverénne najlepšie. Z nich mám
najradšej The Bitches a Milionára.
Keby si mal/a možnosť vybrať si
jednu (akúkoľvek) postavu na svete,
ktorú môžeš hrať aká by to bola
a prečo?
Z technického hľadiska akúkoľvek, ktorá
nemá veľa monológov. Na javisku sa najlepšie cítim, keď tam nie som sám. Kedysi sme s pani učiteľkou Pagáčovou robili inscenáciu Teenage Troubles, v ktorej
sme mali mnoho dialógov skupinových.
To ma bavilo najviac.
Aká je tvoja najobľúbenejšia príchuť
jogurtu?
Stracciatella.
Z čoho máš najväčší strach?
(a prečo)
Mám strach zo straty môjho úžasného
priateľa. Nechcel by som bez neho žiť.

KLÁRA PAVLÍKOVÁ

Máš v pláne pokračovať v tomto
odbore/odvetví aj po dokončení
štúdia?
Určite sa budem venovať spevu a možno
aj herectvu. Baví ma to.
Na ktorý moment, ktorý sa stal
počas štúdia rád/a spomínaš?
(vtipný, trápny, …)
Myslím si, že z tých rokov sa nedá vyňať
jeden moment, ktorý mi v hlave utkvel
najviac. Skôr rád spomínam na naše pra-

Pamätáš si na dôvod prečo si sa
rozhodol/a pre štúdium na tejto
škole?
Na DOD som otvorila dvere školy a vedela, že chcem ísť tam. Cítila som to tak.
Máš v pláne pokračovať v tomto
odbore/odvetví aj po dokončení
štúdia?
Budem pokračovať v umení ako takom,
ale z viac strán. Nie herectvo.
Na ktorý moment, ktorý sa stal
počas štúdia rád/a spomínaš?
(vtipný, trápny, …)
Prijímačky a hociktoré prehrávky. Napríklad z tanca.
Aký je tvoj obľúbený vyučovací
predmet a prečo?
To záleží čisto od toho ako sa ráno zobudím.

Aká je tvoja obľúbená farba?
Čierna, biela a hnedá.
Keby si mal/a vybrať jednu knihu,
ktorá sa ti najviac páči a chcel/a by
si ju doporučiť aká by to bola?
Toto je otázka na zlého človeka.

Počas štúdia si určite videl/a mnoho
inscenácii v našom MDM. Ktorá
patrí medzi tvoje obľúbené?
Verona, Bella Ciao no a klasička Straty
a nálezy.
Keby si mal/a možnosť vybrať si
jednu (akúkoľvek) postavu na svete,
ktorú môžeš hrať aká by to bola
a prečo?
Nejaká záporná, zákerná, vikingská čarodejnica v seriáli od HBO GO.
Aká je tvoja najobľúbenejšia príchuť
jogurtu?
Smotanový.
Z čoho máš najväčší strach?
(a prečo)
Že ostanem sama… ťažko sa mi žije samej so sebou.

VALENTÍNA K VORKOVÁ
Pamätáš si na dôvod prečo si sa
rozhodol/a pre štúdium na tejto
škole?
Chodila som do ZUŠ a došlo mi, že
hudba a divadlo je niečo čo mi robí radosť, baví ma to a preto bolo konzervatórium pre mňa jasnou voľbou a raz mi
vyskočila reklama na internete ohľadom
SHDK a hneď som sa rozhodla.
Máš v pláne pokračovať v tomto
odbore/odvetví aj po dokončení
štúdia?
Môj momentálny plán sú prijímačky na
VŠMU na ktoré sa chytám a teda áno,
chcela by som v herectve pokračovať.
Na ktorý moment, ktorý sa stal
počas štúdia rád/a spomínaš?
(vtipný, trápny, …)
Rada spomínam na naše úplne prvé
skúšky v prváku bol to pre mňa taký
stres, že som celý deň nemohla jesť

Aký je tvoj obľúbený vyučovací
predmet a prečo?
Herectvo. Pretože môžem byť sama sebou a do herectva môžem dať kúsok seba. Je to pre mňa taká forma sebareprezentácie.
Aká je tvoja obľúbená farba?
Ružová (a všetko trblietavé).
Keby si mal/a vybrať jednu knihu,
ktorá sa ti najviac páči a chcel/a by
si ju doporučiť aká by to bola?
Portrét Doriana Graya. Páči sa mi myšlienka tejto knihy – krása nie je vždy to
najdôležitejšie. Z citátov si podľa mňa
každý niečo dokáže zobrať.
Počas štúdia si určite videl/a mnoho
inscenácii v našom MDM. Ktorá
patrí medzi tvoje obľúbené?
Určite Verona a Médea. Veronu som videla ako prváčka a bol to pre mňa ob-
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rovský zážitok. Doteraz je to moje obľúbené predstavenie z MDM. Taktiež Médea, spracovanie bolo úžasné a mohla
by som sa na to pozerať znovu a znovu
a vždy by som si našla niečo, čo by ma
oslovilo.
Keby si mal/a možnosť vybrať si
jednu (akúkoľvek) postavu na svete,
ktorú môžeš hrať aká by to bola
a prečo?
Fuuu toto je dosť ťažké naozaj si neviem
vybrať jednu. Podľa mňa na každej postave je niečo super s čím sa dá vyhrať.
Ale keď som bola malá, vždy som chcela
byť princezná, tak neviem no.
Aká je tvoja najobľúbenejšia príchuť
jogurtu?
Jahodaaa.
Z čoho máš najväčší strach?
(a prečo)
Mačky. Bojím sa ich a nemám ich rada.
Hrozne ma desia už len keď ich vidím na
nejakom obrázku.

Alexandra Kočanová
Foto: Maxi Gontková
Pokračujeme v budúcom čísle.

WORKSHOP

WORKSHOP

NIET NAD PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Koncom januára mali študenti možnosť zapojiť sa do ďalšieho z kurzov organizovaného v rámci projektu „Posilnenie kultúrno-umeleckej gramotnosti“.
Fotografický kurz s fotografom Richardom Köhlerom bol
o „aplikovanej fotografii“. Z veľkej časti išlo o priamu prax
s fotoaparátom na rozdiel od predošlého kurzu s pánom
Malekom, ktorý sa zameral hlavne na teóriu.
Pán lektor bol veľmi priateľský a dobre sa s ním rozprávalo.
Prebrali sme rôzne témy: od jeho bydliska, a cez fotografické začiatky sme sa dostali až k jeho starším projektom. Mnohé z nich sa uskutočnili v zahraničí a to hlavne na americkom
kontinente v New Yorku alebo v Londýne či fotenie pre jednu väčšiu sochársku výstavu v Danubiane.
V krátkosti nám vysvetlil anatómiu fotoaparátu, postup fotografovania a tiež nám predviedol niektoré z jeho fotografických prístrojov.
Prvý deň bolo našou úlohou nafotiť si práce, ktoré sme pripravili pre polročné hodnotenie. Išlo zväčša o plošné zobrazenie, takže s kompozíciou a uložením v priestore neboli
veľké problémy. Najdôležitejšie bolo nastaviť predmet tak,
aby bol rovnobežne s objektívom kamery, inak by bola fotografia skreslená perspektívou. Samozrejme k takémuto fote-
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niu je nevyhnutné dobré, rovnomerne rozmiestnené svetlo.
Na druhý deň sme si doniesli objekt, ktorý dobre odrážal svetlo pod priamym nasvietením, a naučili sme sa pracovať s takýmto náročným povrchom. Pán Köhler pre túto
príležitosť priniesol fotografický stan – obrovské „hebedo“,
ktoré prešlo našou dôkladnou inšpekciou… Stan vďaka jeho uzavretosti ponúkal pohodlné fotenie odrážavých povrchov bez nežiadúcich odleskov okolitých predmetov alebo
nasvietení. Práve na toto si bolo treba dávať pozor pri reflexných povrchoch, napríklad vázy, fľaše alebo iné predmety
vyrobené zo skla, aby ste mali váš foto priestor čo najčistejší,
aby sa nedostavili žiadne nežiadúce odrazy.
Mierny chaos, ktorý vznikol medzi skupinami, ktoré sa mali dostaviť na fotenie sme tiež zvládli. Ako umelci máme asi
vrodený jeden dar – vyznáme sa v chaose. Napriek tomu
lekcie s pánom lektorom Köhlerom boli príjemné a praktické. Viacerí sme sa zhodli, že ak by bola možnosť, radi by sme
si kurz s ním zopakovali.
Marek Gríger

Fotograf Richard Köhler dokázal študentov zaujať nielen svojimi skúsenosťami ale aj štúdiovou technikou.
Foto: Lucia Janíková
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KRÚŽOK

A KO M A N E P OZ N ÁT E

TECHNIKA HLASU JE PRE HERCOV
NEVYHNUTNÁ

Viki Ondráček

ONA

Technika hlasu je na našej škole jedným z krúžkov, ktorý bol vytvorený pre hercov a ich
prácu na javisku. Prebieha dvakrát v týždni a vedie ho pedagóg Michal Tomasy. Ak raz
bude tvoj hlas tvojim pracovným nástrojom, tento článok je presne pre teba!
Na to, aby bol ich hlas príjemný, silný a znelý je potrebné
osvojiť si túto techniku. Jedná sa o dlhodobú a vedomú prácu. Výsledky neuvidíte po pár dňoch, ale až po týždňoch či
mesiacoch. Týmto vás nechcem deprimovať, práve naopak.
Pretože keď sa efekt dostaví, naberiete pocit sebaistoty a sebavedomia. Nebudete sa už viac báť povedať svoj názor alebo sa za seba postaviť. Ešte predtým, ako vám odhalím tajomstvo tejto techniky, povedzme si, ako náš hlas vlastne
funguje.
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Ako funguje náš hlas?
Vzniká prúdením vzduchu z pľúc cez hrtan. V hrtane sa nachádajú hlasivky, ktorých kmitaním tento zvuk vzniká. Zvuk
potom prechádza hltanom, nosom a ústnou dutinou, ktoré
dávajú zvuku rezonanciu. Možno ste o tom ani nevedeli, ale
práve dych tu zohráva veľkú úlohu. Záleží na tom, ako hlboko sa nadýchneme, aby sa hlasivky poriadne rozhýbali. Preto
je veľmi dôležité naučiť sa správne dýchať.
Teraz si možno vravíte, že dýchať a rozprávať vie predsa každý. Opak je ale pravdou. Ako malé deti sme dýchali správne, avšak čím starší sme boli, tým viac sme sa ocitali vo vypätých situáciách a podvedome sme si zaužívali nesprávne
dýchanie, tzv. „dýchanie do ramien“. A ten, kto nesprávne
dýcha, aj nesprávne používa svoj hlas. Áno, je pravda, že celý život robíte tieto činnosti bez toho, aby ste ich museli nejak trénovať, tak prečo by ste s tým mali teraz začínať? Prečo
je potrebné vedieť, ako správne zaobchádzať so svojím „pracovným nástrojom“?
Hlas máme iba jeden
Preto by sme sa oň mali poriadne starať a nezneužívať ho.
A to platí najmä pre nás hercov, ale i pre spevákov, hlásateľov, moderátorov, učiteľov a všetkých, ktorí hlas využívajú
pri svojej práci. Je dôležité, aby sme sa ho naučili technicky

[Chorus 1]
Vidím ju v noci, keď je súmrak.
Vidím ju predo mnou, keď sa v noci budím.
Preťaženú myseľ mám, no neviem ďalej kráčať.
Prajem si nech je so mnou, zobúdza sa vo mne radosť,
ktorá sa vo mne stráca.
Chcem ju vidieť za svitu hviezd,
keď svieti ako posledná hviezda na oblohe.
Ona je svetlo moje, nezhasína,
ani keď sa moje srdce stráca.
Moja duša bez nej postupne zhasína…

správne používať, pretože pri tomto povolaní je používaný
často. Keby sme sa to nenaučili, mohli by sme mať rôzne
zdravotné komplikácie alebo by sme oň mohli prísť úplne.
Zlozvyky
Ako som už spomínala vyššie, mnohé zlozvyky sme „pochytili“ počas života, a to najmä kvôli stresu. Nepatrí sem
len nesprávne dýchanie, ale aj nesprávne držanie tela. Tieto dve veci majú veľký vplyv na správne používanie hlasu.
Ešte predtým, ako sa človek začne učiť techniku hlasu, by
mal najprv odsrániť tieto dva zlozvyky. Pretože ak nám
správne nefunguje telo, tak hlas na tom nebude inak.
Hlas a psychika
Pýtate sa ako súvisí psychika s hlasom? Vysvetlím – hlas je
nielen nositeľom informácii, ale i emócií. Psychika pôsobí na
celé telo, a to ovplyvňuje samozrejme aj hlas. Spomeňte si
na situáciu, kedy ste boli vo veľkom strese, pretože vás čakalo niečo veľmi dôležité. Váš dych bol zrýchlený, vaše ruky
sa triasli a vaše srdce bilo neskutočne rýchlo. Keby ste v tú
chvíľu mali prehovoriť asi by ste mali roztrasený hlas a nebolo by vás skoro vôbec počuť. A preto je dôležité byť psychicky v poriadku. Niekedy to však nie je jednoduché. A práve preto by som odporučila ľuďom, ktorí majú väčšinu času
stres, aby začali meditovať a praktizovať jógu. Mne osobne
to veľmi pomáha a myslím si, že by to malo vyskúšať viac ľudí. Určite to neoľutujete!
Krúžok Technika hlasu
,,Technika hlasu neexistuje ako predmet v rozvrhu študentov herectva na konzervatóriách, no jednoznačne by doň
patriť mal. Preto sa snažíme tento predmet suplovať formou
krúžku.“ – hovorí Michal Tomasy, náš učiteľ herectva a hlasovej techniky.

Od októbra 2021 sa pravidelne každý týždeň, v utorok a vo
štvrtok, stretávame na krúžku väčšinou my druháci, ale prísť
môže hocikto. Každý je u nás vítaný. Takže ak vás to zaujalo
a rozmýšľali ste, že by ste prišli, neváhajte!
Ako to prebieha a čo všetko robíme?
Vždy na začiatku si poriadne ponaťahujeme telo, „vyklepkáme“ zo seba napätie a uvoľníme sa. Potom prechádzame
na dych a dýchacie cvičenia. Používame rôzne vtipné metódy na to, aby sme si uvedomili vhodný spôsob dýchania.
Sú to príklady zo života, ako zadýchaný pes alebo sfúkavanie sviečky. A ako posledné prechádzame na hlas. Začíname tzv. brumendom, kedy si asi 5 minút „hmkáme“ pesničky. Tak ho vlastne zahrejeme a pripavíme na otvorený vokál.
Niektoré cvičenia sú naozaj žartovné – smejeme sa nasilu,
hráme sa na operných spevákov alebo kričíme všelijaké mená (naše obľúbené je Jana :D).
Prečo vám odporúčam tento krúžok?
Z vlastných skúseností vám tento krúžok odporúčam všetkými desiatimi. Mne veľmi pomohol, aj keď na začiatku som
si myslela, že to asi nikdy nedám a nebudem vedieť svoj hlas
používať. Páči sa mi individuálny prístup učiteľa. Hoci sme
tam viacerí, venuje sa aj každému samostatne a dokáže nájsť
cvik na mieru, priamo pre vás! Okrem toho tu vždy panuje dobrá nálada a veľmi často sa rehoceme (a nielen nasilu).
Samozrejme, svojmu hlasu sa musíte venovať aj sami. Nestačí ho trénovať iba raz do týždňa, najlepšie je trénovať ho
každý deň.
Nakoniec vám poviem len to, že nevzdávajte sa! Aj keď už
naozaj nevládzete a máte pocit, že sa to nikam neposúva.
Raz príde ten deň, kedy sa dočkáte výsledkov. A verte mi,
je to ten najkrajší pocit, keď viete, že vaša práca je ocenená.
Kristína Kubalová
Foto: Michal Tomasy

[Verš 1]
Prechádzam sa v noci po byte a myslím na ňu.
Spomínam na jej objatie a jej vôňu.
Milujem jej voňu, ktorá je jak jarný vánok…
jarný vánok…
[Chorus 2]
Vidím jej obrys, keď je súmrak,
Vidím ju predo mnou, keď sa v noci budím.
Moje srdce sa vo mne topí, no ja neviem ďalej kráčať.
Prajem si nech je so mnou,
zobúdza vo mne radosť, ktorá sa vo mne stráca.
Chcem ju vidieť za svitu hviezd,
keď svieti ako posledná hviezda na oblohe.
Ona je svetlo moje, nezhasína, ani keď sa moje srdce stráca.
Moja duša bez nej postupne zhasína…
[Verš 2]
Sedím v noci na strome na konároch,
spomínam na jej dotyky, želám si aby tie konáre boli jej ruky,
ktoré ma nikdy nepustia, keď bude moja myseľ v úzkych…
[Chorus 3]
Vidím jej oči, keď je západ slnka.
Vidím jej dušu, keď sa večer stmieva.
Vidím jej úsmev, keď sa moje srdce rozplýva.
Prajem si nech je so mnou, nech zobudí vo mne radosť,
ktorá sa vo mne stráca.
Chcem ju vidieť za svitu hviezd,
keď svieti ako posledná hviezda na oblohe.
Ona je svetlo moje,
nezhasína, ani keď sa moje srdce stráca,
Moja duša bez nej postupne zhasína…
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PRAKTICKÉ CVIČENIA

PRAKTICKÉ CVIČENIA

TVORBA DEZÉNU
ROČNÍK: druhý
ODBOR: grafický a priestorový dizajn
PREDMET: Praktické cvičenia
TEMATICKÝ CELOK: Farba
TECHNIKA: grafický program
PEDAGÓG: Mgr. Sabina Červíková
ZADANIE: Tvorba dezénu vychádzajúceho z diela
J. M. Basquiata, v rozličných farebných schémach (komplementárna farebnosť, monochrom, achromatická farebnosť,
analogická farebnosť…)

Natália Ťaptíková
Lukáš Hagara
Michaela Hlavňová
Lila Bogárová
Klára Kubalová
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O B Z R E T I E M AT U R I TA

O B Z R E T I E M AT U R I TA

PRVÝ JANUÁR NIE JE LEN NOVÝM ROKOM
Dávid Matula svoju prácu nazval SME DOMA. Pracoval na propagačnej kampani, ktorej výsledkom bola séria pohľadníc. Hlavným motívom sa stáva jeden so symbolov našej krajiny. Štátny znak sa pomocou jednoduchých zásahov stáva súčasťou krajiny.
Každý z nás môže prijať ponuku stať sa tvorcom a preskúmať možnosti, ktoré nám ponúka náš mikroregión.

18
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O B Z R E T I E M AT U R I TA

O B Z R E T I E M AT U R I TA

ABY SME NA NIČ NEZABUDLI!

Koniec roka a začiatok roka nového je často spájaný so zmenami, premenami, obmenami, výmenami… Jednou z maturitných tém bolo zadanie vytvoriť KALENDÁR, DIÁR
alebo ROČENKU.
Lucka sa vo svojej práci venovala notoricky známym digitálnym symbolom a znakom. Snažila sa navrhnúť súčasný folklórny motív. Inšpirovala ju tradičná slovenská ornamentika.
Symboly, nositele významu, radila do pásov a neskôr do roziet, vytvárala tak ľahko čitateľné príbehy.

20

Princíp ďalej rozvinula pri návrhu mobilnej aplikácie MANDALÁR. Program je „vizuálnym denníkom“, ktorý slúži na plánovanie a zaznamenávanie našich denných aktivít. Digitálny diár by podľa smelých plánov autorky mal plniť aj funkciu
retrospektívnu.
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TAKTO SA TO LEPŠIE ZAPAMÄTÁ

V novembri sme sa v rámci projektu „Kurz tlačeného média“ s druhákmi vrhli na tvorbu linorytov. Technika, ktorú niektorí sčasti poznali zo zušiek, niektorí sa s ňou stretli po prvý raz.
Keďže výsledným produktom kurzu mali byť linorytové tlače, bolo potrebné urobiť najprv návrhy. Téma bola voľná, jediným obmedzením bol rozmer linorytovej matrice – formát A5. Z niekoľkých vytvorených návrhov sme u každého
vybrali ten najlepší, najzaujímavejší. Nasledovalo spracovanie v PC, tlač, kopírovanie. Kópia nám slúžila na prenos motívu na matricu. Keď sme chceli mať motív návrhu po vytlačení rovnaký, museli by sme ho na matricu nakresliť zrkadlovo.
Kópia nám samozrejme túto námahu vie fantasticky ušetriť.
Stačí obrázok položiť lícnou stranou na lino a handričkou,
namočenou v toluéne (to je tá smradľavá chemikália), poriadne papier pošúchame. Takto sa nám zrkadlová podoba
nášho návrhu prenesie na linorytovú matricu.
Nasledoval precízny proces rytia matrice, pomocou linorytových rydiel. Treba sa plne sústrediť, meniť tlak ruky na
rydlo, tak aby sme nevyryli to čo nemáme a nezaryli si do

MANDALÁR
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LUCIA KUČMOVÁ

Mandalár je jednodu
chá aplikácia najmä
pre
študentov. Slúži na
zaznamenávanie čin
ností
ktorým sa venujú ka
ždý deň v týždni.
Veľkou výhodou pre
užívateľa aplikácie
je
jednoduchá manipulá
cia a jednoduché roz
vrhnutie.
Aplikácia nepotrebu
je pripojenie na int
ernet.

Fotky

Nastavenia

Zdravie

Peňaženka

MANDALÁRNázov
Mandalár je jednoduchá aplikácia najmä pre
študentov. Slúži na zaznamenávanie činností
ktorým sa venujú každý deň v týždni.
Veľkou výhodou pre užívateľa aplikácie je
jednoduchá manipulácia a jednoduché rozvrhnutie.
Aplikácia nepotrebuje pripojenie na internet.

Peňaženka

Pripomienky

Kalkulačka

Kontakty

Mandalár

Poznámky

Kamera

Práca

Lopta- šport/zábava

Labka- starostlivosť o domáce zvieratá

Činka- posilovanie/šport

List- Starostlivosť o kvety

Komunikácia s priateľmi/spolužiakmi

Komunikácia s
priateľmi/spolužiakmi/kolegami

Počítač- Online hodiny/čas
na počítači

Obálka- posielanie e-mailov

Televízia- Pozeranie TV

Nákupná taška- nakupovanie

Základné symboly:
Beh

Všetky mandaly

Zdravie

Mandalár

Škola

Aktuálny deň: 12. 4. 2021

Správy

Poznámky

Symboly a ich významy

Symboly a ich významy

Telefón

Kontakty

Voľný čas

Šport

A aká je tvoja karanténa?

Nastavenia

Kalkulačka

Správy

LUCIA KUČMOVÁ

aplikácie Mandalár
vznikol spojením slo
mandala, kalendár
v
a diár.
Názov je výstižný a
ľahko zapamätateľn
ý.
Fotky

Pripomienky

Telefón

Jednoduché menu s možnosťami na výber.
Náhľad na aktuálny deň.

Informácie o aplikácii

Stromy/les- prechádzka v prírode

Symbol zapnúť/vypnúť- začiatok/koniec

Nota- počúvanie hudby/hra
na hudobnom nástroji

Úlohy

Mobil- čas na mobile

Wi-Fi symbol- bezdrôtové pripojenie
na internet

Pracovná taška- práca

Papier- projekty, referáty

Kvapka- voda/hygiena

Kamera

Fotoaparát- fotenie

Symboly zobrazujú každodenné činnosti
študentov predovšetkým teraz, počas karantény
a dištančného vzdelávania.

Herná konzola- hranie hier

Kniha- Učenie sa
Mesiac-spánok

Mikrofón- komuikovanie na
online hodinách

Lupa- vyhľadávanie informácií
Záložka- čítanie knihy

Dom- bytie doma
Správa- čítanie/písanie správ

Príbor- jedenie

Názov aplikácie Mandalár vznikol spojením slov
mandala, kalendár a diár.
Názov je výstižný a ľahko zapamätateľný.

Pohár- pitie

Pokračovať

Obálka- posielanie e-mailov

Mikrofón- komuikovanie na
online hodinách

Papier- projekty, referáty

Aktuálny deň: 12. 4. 2021

Aktuálny deň

Všetky mandaly

Všetky mandaly

Všetky mandaly

Apríl 2021

1.4. - 7.4.

Jedna mandala je rozdelená na sedem častí teda
sedem dní. Dané symboly si každý môže ľubovoľne
farebne prispôsobiť a sledovať danú činnosť celý
týždeň podľa zvolenej farby.

Apríl 2021

1.4. - 7.4.

Celkový prehľad všetkých mandál pre
jednoduchšiu orientáciu.
1.4. - 7.4.

8.4. - 14.4.

15.4. - 21.4.

22.4. - 28.4.

8.4. - 14.4.

Príklad čierno bielej mandaly.

Rôznym usporiadním a kombináciami môžu
vznikať aj nové popisnejšie činnosti .
Naposledy aktualizované: 7.4. 18:34
Sledované symboly: Wi-Fi
15.4. - 21.4.

Naposledy aktualizované: 14.4. 18:34

Upraviť

Prezerať

29.4.-30.4.

Jednotlivé symboly podrobnejšie vyvetlené a
rozdelené do kategórií.

prsta, či do ruky (menej šikovným doporučujem chrániť si
ruku lyžiarskou rukavicou ☺).
Po vyhotovení matrice prichádza najlepšia fáza procesu, samotná tlač. Aby sme si overili, či je matrica urobená správne,
robievame prvú tlač bez použitia farby, takzvanú slepotlač.
Robí sa na navlhčený papier, ktorý zmäkne a napučí a preto
oveľa lepšie kopíruje všetky nerovnosti. Navyše môžete obdivovať reliéf svojej grafiky v hre svetla a tieňa.
Potom pristúpime k príprave farby. Na sklenenej platni „vypracujeme“ olejovú tlačiarenskú farbu, najprv špachtľou premiešame, odstránime prípadné nečistoty a nakoniec valčekom rozvaľkáme na jednoliatu vrstvu. Farba nesmie byť
ani príliš riedka ani suchá.
Farbu valčekom nanesieme na vyvýšené miesta, ktoré v grafickom lise otlačíme na čistý hárok papiera. Preto sa táto
technika zaraďuje medzi tlače z výšky.
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A KO M A N E P OZ N ÁT E

Ako túto piatkovú zábavu
komentovali žiaci?
„Linoryt som robila ešte na ZUŠ, aj to asi
len raz za rok, ale vždy som sa tešila. Keby som mala porovnať kurz so ZUŠ-kou
musím povedať, že kurz sa mi viac páčil. Kvôli tomu že, som si urobila svoj návrh a potom som ho aj tlačila, bola som
viac zapojená do procesu. Možno aj kvôli
tomu som si túto techniku viac obľúbila.
Podľa mňa je linoryt priamočiary a ľahký
na pochopenie.
Pre žiakov na umeleckých školách je to
dobré, lebo si túto techniku lepšie zapamätajú, keď si ju vyskúšajú, ako keby sa
ju učili len z učebnice. Ale nemusí to byť
len pre žiakov umeleckých škôl, túto zaujímavú techniku by zvládol urobiť
každý.“

Betka

„Kurz prebiehal každý piatok do 16:00 h.
Mysleli sme si že máme dostatočne veľa času na našu prácu, no bohužiaľ to tak
nebolo, mali sme čo robiť, aby sme to
postíhali. Nakoniec sme to s pomocou
pani učiteľky všetko zvládli. Veľmi sa mi
tento kurz páčil, osvojila som si techniku
linorytu a tak isto aj otláčania, bol to únik
od reality a pre mňa istý druh relaxu. Odporučila by som tento kurz každému kto
rád tvorí.“

Viktória
„Postupne sme v pohode kreslili návrhy,
dohodli sme sa, ktorý je dobrý a potom
sme sa pustili do rytia. Vrelo odporúčam.
POZOR!!!! keď budete ryť dávajte si pozor
aby ste si prsty neodsekli.“

Nataša
„Hodiny kurzu tlače mi prišli celkom zaujímavé. Ako prvú vec sme robili rôzne návrhy na matricu, kedy sme mohli zapo-

jiť aj našu kreativitu. Po dlhom čase som
konečne mal možnosť robiť linoryt. Pani
učiteľka nám prizvukovala, aby sme vyrývali opatrne a nemali ruky pred rydlom,
ale stalo sa pár malých nehôd. Niektorí spolužiaci, vrátane mňa, nestihli linoryt
dokončiť pred lockdownom, čo nás zdržalo. Neskôr som svoju dokončenú matricu použil na slepotlač a tlač z výšky s použitím grafického lisu. Bolo to zábavnejšie ako som čakal. Každý študent by mal
mať príležitosť vyskúšať si to, pretože táto skúsenosť sa v budúcnosti určite zíde.“

Damián
„Určite by som to odporúčal aj ostatným
ľudom, ktorí sa neboja „zagebriť“. Kurz je
vtipný, uvoľnený a s decentným výsledným produktom. Otlačky sa neskôr môžu použiť aj v portfóliách a na hodnoteniach.“

Marek
„Každý si urobil krásne otlačky. Je to dobrý spôsob ako sa naučiť robiť veci manuálne a nie len o nich počúvať. Aj sa to
lepšie zapamätá!

Naša spolužiačka, prváčka Martina „Tina“ Daoud sa narodila v Libanone. Do svojich
piatich rokov bývala v Anglicku. Teraz býva v Bratislave. Áno, dochádza do Martina až
z takej diaľky.
O tom, že Martina v sebe ukrýva veľký temperament, svedčia jej koníčky – orientálny tanec a flamenco.
Čo ťa priviedlo k tancu?
Jednou z mojich obľúbených speváčiek je Shakira. Práve ona
tancuje brušné tance, a tak som ako desaťročná začala chodiť s mamou na brušné tance.
Pred tromi rokmi som veľmi chcela začať tancovať latino
Opýtala som sa hlavnej trénerky, či učí aj tieto tance. odpovedala, že učí len flamenco. Rozhodla som sa, že tento španielsky tanec vyskúšam a tancujem ho dodnes.
Chodíte tancovať aj na nejaké podujatia? Ako
prebiehajú?
Áno, tancujeme aj pre verejnosť. Najmä v rôznych podnikoch a kultúrnych centrách. Hlavne v Bratislave, ale boli sme
napríklad aj v Brne. Chodíme však len na jeden deň. Väčšinou prídeme na akciu odtancujeme náš program, ktorý sa
skladá zo spoločného tanca a sóla hlavnej trénerky. Potom
ostaneme sledovať program ostatných účinkujúcich.
Dostali sme ponuku vystupovať na festivale a zúčastniť sa
tam rôznych workshopov, no momentálna „covid“ situácia
nám to nedovoľuje.

Vieš si nájsť čas na flamenco aj keď si už na strednej
škole? Pomáhajú ti tréningy flamenca napríklad aj
pri hodinách baletu ?
Je náročné si ten čas nájsť. No ešte stále to stíham. Predtým
som mávala tréningy dvakrát počas pracovného týždňa. Teraz chodím na súkromné hodiny raz za víkend, aby som nezaostávala za zvyškom skupiny.
Flamenco je najmä o drile a technike. Učím sa ako držať telo,
ruky, hlavu. To čo viem z flamenca mi veľmi pomáha aj v škole a to nielen pri tanci ale aj v rytmike.
Aké sú tvoje plány do budúcna? Chceš sa flamencu
venovať aj naďalej?
Chcela by som sa mu venovať viac profesionálne. Naučiť sa
tancovať aj sóla.
Mojím snom je odísť po strednej škole pracovať a študovať
do Španielska. Chcem si tam privyrábať tancováním flamenca. Tento tanec ma tiež prinútil učiť sa španielčinu, kedže
workshopy bývali len pod vedením španielskych lektorov.
Olá!
Dorota Uríková

Timi
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„Kurz som využil naplno, najlepšia časť
bola keď sme naniesli farbu na matricu,
ktorú sme otlačili na výkres. Nevýhoda
kurzu bola, že sa uskutočňoval v piatok
po vyučovaní.“

Marko
„Na kurze sme robili grafickú techniku linoryt. Do lina sme pomocou rydiel vyrývali obraz, ktorý sme si navrhli. Vyrytá
plocha ostala biela. Potom sme na hotový obraz valčekom naniesli v tenkej vrstve farbu. Nakoniec sme linoryt odtláčali na papier. Odtlačkov sa dá spraviť viac
ako iba jeden. Keďže som s linorytom
ešte nikdy nerobila, tak som mala možnosť vyskúšať niečo nové. Mne sa to
osobne zapáčilo. Celkom som si túto
techniku obľúbila. Doporučila by som
tento kurz aj ostatným.“

Lenka
Spracovala Renáta Ižipová

Výsledné grafické práce účastníkov
kurzu tlačeného média.

Martinčanka Natália Matejčíková je tiež prváčka a nedávno objavila novú záľubu –
elektrickú gitaru.
Počuli sme, že hráš na elektrickej gitare, zaujímalo
by nás ako dlho.
Hre na gitaru sa venujem krátko, asi 3 mesiace, a tiež nie veľmi pravidelne, iba keď mám čas alebo náladu.
Ako si sa k tomu dostala?
No, nečakane. Jedného krásneho dňa som šla za ocom do
pivnice a uvidela som na stoličke starú gitaru. Vypytovala
som sa tatka, že či ju niekomu neukradol (smiech) a on, že
kedysi mal kapelu a je jeho…
Vieš niečo o otcovej kapele?
Nie, nezisťovala som to. Ale občas si zahráme spolu, teda raz
on, raz ja, lebo gitara je len jedna.
Máš nejakú obľúbenú kapelu, gitaristu?
Jedna z mojích obľúbených kapiel a celkovo ma inšpiruje
CAVE TOWN. A nejaký gitarista… hm, to by bol asi ADAM
JONES.
Koľko skladieb si sa zatiaľ naučila a ktoré to sú?
Nó, koľko ich viem? (rečnícka otázka!) AŽ TRI. (smiech)
MEGALOMÁNIA, potóm LATERALUS, a potom LEMONBOY.
Učím sa podľa rozkreslených akordov na internete.
Ktorá ti najviac ide?
„MEGALOMÁNIA.“
Skladáš aj svoje vlastné piesne?
Skladám aj vlastné piesne, ale ja neviem noty (smiech), takže
si ich musím zapamätať podľa sluchu.
Hrávaš už s nejakou kapelou ako tvoj otec?
NIE, ale mám to v pláne v budúcnosti so svojími priateľmi.
Možno priberiem do partie aj niekoho zo spolužiakov.

Takto to vyzerá u Matejčíkov v pivnici a to čo poriadne
nevidieť je otcova gitara.
Foto: Archív N. Matejčíkovej
Myslíš, že ťa gitara preslávi?
To asi nie, áále stále sa chcem hraniu venovať.
Lenka Kuzicová
Emma Hudecová
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ebaláska? Predtým, ako ju
človek dokáže praktizovať,
musí najprv pochopiť, čo to
znamená. Sebaláska je stav uznania
seba samého, stav, ktorý vyrastá z činov, ktoré podporujú náš fyzický, psychický a duchovný rast. Znamená to
mať úctu k svojmu JA, starať sa o svoje
potreby a neobetovať svoje blaho, aby
ste potešili iných. Sebaláska znamená
neuspokojiť sa s niečím menej, ako si
zaslúžite. Pre každého môže znamenať niečo iné, pretože každý máme
veľa rôznych spôsobov, ako sa o seba
postarať. Zistiť, ako vyzerá sebaláska
pre vás ako jednotlivca, je dôležitou
súčasťou vášho duševného zdravia.
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Sebaláska neznamená byť sebecký;
znamená to dať seba na prvé miesto
a nebyť na seba príliš tvrdý, prijať sa
takí, akí ste práve v tomto momente,
prijať svoje emócie také, aké sú, a dať
na prvé miesto svoju fyzickú, emocionálnu a duševnú pohodu.
Takže ak nabudúce budete počuť ten
malý hlas vo svojej hlave, ktorý vám
hovorí, že nie ste dosť dobrý alebo
že si nemôžete dovoliť robiť chyby;
ignorujte ho.

[ sebaláska ]
M
nohí z nás sa pevne držia myšlienky, že na to, aby sme boli milovaní, musíme plne milovať sami seba.
Sebaláska nemusí byť radikálne individualistická snaha. Ide
o to, dovoliť milovať, aj keď sa cítime nemilovaní.
Sebaláska na druhej strane je neoddeliteľne spojená so sebaúctou, našou schopnosťou vidieť sa ako chybné, nedokonalé osoby a stále si nás vážiť. Je to schopnosť
nespadnúť do mláky hanby alebo sebanenávisti, aj keď niečo pokazíme.
Naša schopnosť milovať samých seba je často založená na množstve lásky, ktorú sme dostali od ostatných, preto ak pustíme ľudí do nášho života, zistíme, že
v žiadnom z týchto zápasov nie sme sami.

Stránku spracovala Klára Kubalová

[ Ako praktizovať sebalásku? ]
Vieme, že sebeláske sa máme učiť a má
sa stať súčasťou nášho života. V praxi
sa ale stretávam s tým, že ľudia nevedia ako na to.

Na začiatok to môže znamenať:Uprednostniť seba. Dať si pauzu od sebaposudzovania. Veriť si. Byť k sebe milý.
Nastaviť zdravé hranice. Odpustiť si.

Vytvorte si rituál sebalásky, stačí 10 minút venovaných len pre seba.
Robte niečo, v čom ste dobrý. Sebaúcta a sebaláska idú ruka v ruke a účasť na
záľube, v ktorej ste dobrí, vám nielen zvýši endorfíny, ale aj ukáže vašu najlepšiu
verziu. Ak radi varíte, varte!Ak radi kreslíte, potom kreslite!
Upratovanie je terapeutickejšie, než by ste si mysleli, zbavenie sa starých vecí uvoľní priestor pre nové, ktoré prídu do vášho života.
Očista vašej mysle môže niekedy fungovať tak, že sa zbavíte oblečenia, topánok,
šperkov atď., ktoré vám pripomínajú určitý čas vo vašom živote, ktorý sa spája
s negatívnou energiou.
Neporovnávajte sa s ostatnými na sociálnych sieťach.
Odložte si pozitívne odkazy alebo citáty na miestach, kde ich môžete vidieť každý
deň. Cvičte vďačnosť za všetko dobro vo svojom živote a za všetky talenty a zručnosti, ktoré máte.
Obklopte sa ľuďmi, s ktorými sa cítite dobre.
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Stránku spracovala Natália Ťaptíková

Calma comimunity: Jogovňa aj kaviareň

Calma community je predovšetkým jogovňa ale aj kaviareň, concept store a knižnica, kde sa uskutočňujú
rôzne evanty, workshopy ako napr. swap oblečenia, tarot kurzy, zvukoterapie, kurz maľovania spoMaľuj
a veľa ďalších. Máte možosť aj individuálnej hodiny, kde sa lektor venuje len vám. Calma je pomerne nová
v Martine a tak som sa rozhodla ju dostať do povedomia našich čitateľov školského časopisu. Spolu s majiteľkou Ivkou som pripravila aj krátky rozhovor o jej vzťahu k joge a prečo sa vôbec rozhodla založiť Calmu.
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Kedy si sa prvýkrát stretla s jogou? Na základnej
škole. Bolieval nás so spolužiačkou chrbát, a tak
sme začali chodiť na jogu. Veľmi mi učarovalo to,
že aj cvičenie môže mať taký duchovnejší význam,
pretože nikdy som sa s niečím takým dovtedy nestretla.
O čom je podľa teba joga? Len o vykonávaní cvikov
a dýchaní, či sa skôr prikláňaš k názoru, že je to životná filozofia? Ako pre koho, podľa toho kto si čo dovolí vnímať. Podľa mňa je joga o obrátení pozornosti do
seba, o spomalení,o vnímaní vlastnéhto dychu, o meditácii a o praxi, ktorou podporujeme silu tela, ducha
i mysle.

Čo ťa viedlo k založeniu Calmy? Chýbal mi ako zákazníkovi takýto koncept v Martine. Miesto, kde
môže prísť na kvalitnú kávu, posedieť si pri knihe,
zacvičiť si jogu, ísť na meditáciu alebo zúčastniť sa
nejakej zaujímavej udalosti. Chcela som dať na jedno miesto veci, ktoré pomáhajú mne v duševnom
aj fyzickom zdraví a poskytnúť to tak aj ostatným.

Joga je v súčasnosti veľmi populárna. Je možné si
vybrať z viacero druhov. S akými druhmi jogy sa
môžeme stretnúť v Calme a aký je medzi nimi rozdiel? V Calme sa môžete stretnúť s jogou silovou
(power joga), s jogou pre tehotné ženy (gravid joga), pre mamičky s deťmi (mama joga), s flow jogou, kde sa plynie v ásanách, s detskou jogou, pránajámou, ktorá sa zameriava na dychové techniky

a s lunárnou jogou, ktorá je zostavovaná podľa aktuálneho lunárneho kalendára. Rozdiel je hlavne
v lektorkách, pretože každá je iná a od toho sa odvíja aj priebeh hodiny. Každý musí skúsiť a zistiť,
čo mu vyhovuje najviac.
Máš spomedzi nich nejakú obľúbenú? Áno, ja chodievam na flow jogu, pretože na tejto hodine človek
stráca pojem o čase a iba plynie jednotlivými ásanami a na lunárnu jogu, kde sa vždy zameriavame
na niečo iné a dokonale sa tam zrelaxujem.
Ktorá z druhov, ktoré ponúkate je najvhodnejšia
pre úplného začiatočníka? Všetky. Na každej hodine môže cvičiť aj začiatočník a ísť do pozície len
toľko, koľko ho púšťa vlastné telo. Tým, že aktuálne cvičíme v kapacite do 10 osôb, lektor vie prísť za
každým a prípadne ho napraviť, aby pozíciu vykonával správne.
Všimla si si nejaké zmeny (v sebe) spôsobené jogou? Ak áno, aké? Áno. Mala som obdobie, kedy
ma každé ráno veľmi bolel chrbát. Odkedy cvičím
pravidelne, chrbát ma tak nebolieva. Zmeny vidím hlavne psychické. Keď necvičím nie som taká
kľudná, vyrovnaná a vo svojej koži, takže cvičenie
jog y sa stalo tak trochu mojou závislosťou, pretože
po nej a počas nej sa cítim vždy skvelo.
Ako by si opísala Calmu 3 slovami? Pokoj. Sebapoznávanie. Vedomý život. (sú 4 :D)
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Stránku spracovala Sára Ondrušková

l i t t l e

b i t

ACAI BOWL

Z ÁHL AVIE

d i f f e r e n t

mrazené čučo-

*na ozdobu

riedky, maliny
granola
Mrazené čučoriedky a maliny spolu s banánom, jogurtom
1
banán
chia semienka
a acai práškom dáme spolu do mixéra a poriadne vymi200g
jogurt
/
sojoorechy
xujeme (môže byť aj tyčový mixér). Začnite s nízkou rýchvé mlieko
čerstvé ovocie
losťou a postupne pridávajte. Akonáhle je zmes krémová,
1 ČL acai prášok
orechové maslo
nastavte mixér na vysokú rýchlosť, pokiaľ nedosiahnete
konzistenciu podobnú sorbetom. Vodu alebo ľad môžeme
však pridať podľa toho akú konzistenciu chcete dosiahnuť.
Vzniknutú hmotu vylejeme do misky a vrch môžeme ozdobiť podľa vlastnej chuti ako napríklad čerstvým ovocím, orechami, goji, domácou granolou, chia semienkami, orechovým máslom alebo medom.
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200g sushi ryže
250 ml vody
1 a ½ ČL cukru
½ ČL soli
3 PL ryžového octu
250g filety lososa
2 PL citrónovej
šťavy

POKE BOWL

2 PL sójovej omáčky
avokádo
mrkva
šalátová uhorka
mango
jarná cibuľka
sezamové semiačka

Ryžu poriadne prepláchneme, vysypeme do hrnca a zalejeme vodou. Prikryjeme ju a privedieme k varu. Akonáhle sa začne variť, stiahneme oheň na minimum a varíme
približne 10-15 minút, kým nebude lepkavá. Medzitým si
pripravíme rybu. Surovú rybu nakrájame na kocky a zalejeme sójovou omáčkou a citrónovou šťavou. Dôkladne premiešame a necháme odstáť približne štvrť hodinku.
Uvarenú ryžu dáme do misky a pripravíme si zálievku
na ryžu – zmiešame ryžový ocot s cukrom, soľou a touto zmesou zalejeme ešte teplú ryžu a poriadne premiešame. Všetky prísady si nakrájame podľa vlastnej potreby a vložíme do misky, na spodok ktorej sme dali ako prvú ryžu a ako posledného lososa. Každá surovina by mala mať svoje samostatné miesto. Na záver všetko posypeme sezamovými semiačkami.

EGG ROLL BOWL

1 PL zeleninový olej
1 cesnak, mletý
1 PL mletý zázvor
500g mleté bravčové
1 PL sezamový olej
½ cibuľa na tenké
plátky
1 strúhaná mrkva

1/4 zelená kapusta,
nakrájaná na tenké
plátky
2 PL sójová omáčka
1 PL Sriracha
soľ
1 zelená cibuľa
sezamové semiačka

Vo veľkej panvici na strednom ohni zohrejte rastlinný
olej. Pridajte cesnak a zázvor a varte približne 1 minútu. Pridajte mäso a varte za občasného miešania, kým
mäso nie je po častiach prepečené – 8 až 10 minút, mäso rozdeľujete na menšie kúsky lyžicou alebo vareškou.
Bravčové mäso odtlačte nabok panvice zatiaľ čo na voľné miesto pridate 1PL sezamového oleja. Následne pridajte nakrájanú cibuľu, mrkvu a kapustu. Premiešame, aby sa spojilo s mäsom a pridáme sójovú omáčku a Srirachu. Varte 5 až 8 minút. Dochutíme soľou.
Nakoniec prenesieme na tanier a ozdobíme zelenou cibuľkou a praženými sezamovými semienkami.
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MARTINSKÉ
DIVADLO MLADÝCH
..................

Môžete sa tešiť na ďalšie live streamové prenosy
z nášho Martinského divadla mladých.

MAREC 2022
..................

28. marca to bude premiéra študentov 3. ročníka ŽENY V OKNE
zdieľaj link na FB

14/03

IMPROLIGA

21/03

LÁSKA

18:00

ŽENY V OKNE

Pätoro reťazí a jeden chlap

Foto: Láska

Alias klasika neklasicky. Antika v maturantskom prevedení plná napätia, lásky a krutosti. Príbeh antického kráľa, pre ktorého si
osud pripravil inú cestu ako si predstavoval. Spolu s Ídomeneom sa zamýšľame nad tým akú hodnotu má ľudská vytrvalosť a život samotný. Antika nemusí byť nuda! Neveríš? Dojdi!

28/03

A

ÍDOMENEUS

Jeden večer, jedna dedina a všetci vinníci
IÉR

18:00

Večer plný improvizácie

EM

18:00

PR
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UL. J. LETTRICHA 3 MARTIN

Inscenáciu sa nám podarilo pripraviť pod vedením pani učiteľky Ivetky Pagáčovej. Účinkovali v nej skoro všetci maturanti a to:
Fabian Gütting, Katarína Hodžová, Viktória Svoradová, Valentína Kvorková, Sára Ondríková, Barbora Matušovičová, Klára Pavlíková a Barbora Kluková.
Premiéra našej neklasickej antiky bola 25. 10. v Martinskom divadle mladých. Autorom fotografie, režisérkou, scénografkou aj
zodpovednou osobou za hudobný doprovod je pani učiteľka Pagáčová.
Katraína Hodžová
Na zadnej strane obálky foto Maxi Gontkovej
ŠKOLSKÝ ČASOPIS
školský rok 2021 – 2022, číslo 2-3, ročník VI
šéfredaktor Mgr. Silvia Rajčanová, PhD.
vydala Súkromná spojená škola Martin
redakčne pripravili študenti a pedagógovia školy
J. Lettricha 3, 036 01 Martin, IČO: 42 34 75 99
doporučená cena výtlačku 2,- .
vychádza 5 krát ročne, EV 5853/19
papier na tento časopis dodala fy EUROPAPIER
dátum vydania marec 2022
vytlačila Tlačiareň P + M Turany v náklade 50 ks

ISSN 2644-6243

Martinské divadlo
mladých

@divadlomdm

divadlo.mladych@gmail.com

ISSN 2644-6243

